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METODOLOGIA
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O Projeto "Você é Capaz!" é uma iniciativa do Instituto de Gestão Previdenciária 

do Estado Pará - IGEPREV com foco na saúde, qualidade de vida e bem-estar 

dos servidores. 

Após o levantamento e análise de algumas enfermidades decorrentes de 

problemas respiratórios, cardíacos, musculares, dentre outros, a Coordenadoria 

de Desenvolvimento de Pessoas - CODP desenvolveu o projeto para prevenir 

doenças buscando a saúde dos servidores do Igeprev.

Difundir, no âmbito do IGEPREV, a cultura da prática de hábitos                              

saudáveis para o aumento da qualidade de vida do servidor, por                            

consequência, o aumento da produtividade e melhores resultados.

1) Será elaborada pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas – 

CODP uma grade com os diversos serviços e ações sob sua responsabilidade, 

ligados ao objetivo do projeto, podendo sofrer adaptações/ajustes ao longo 

dos anos.

2) Cada atendimento estará associado a critérios da participação do servidor, 

que lhe renderá pontos.

3) A premiação será concedida mediante a soma de pontos que será reverti-

da em folgas, previamente acordada com a chefia imediata as datas das 

folgas para um melhor andamento das atividades do setor.

4) As totalizações serão semestrais, sendo que os primeiros períodos serão 

considerados os meses de novembro (2020) a junho (2021)/ julho a dezembro 

(2021)"

5) Os pontos serão acumulados, mas zerados a cada semestre. Iniciando nova 

contagem a cada semestre.

Tabela de Pontos   Pontos
Atividade física

Avaliação da pressão arterial
Avaliação nutricional
Avaliação psicológica/ consulta psicológica
Avaliação laboratorial
Avaliação médica

Participação na ginástica laboral
Comprovar atividade física
Comprovar matrícula na academia parceira
Comprovar cadastro na academia  não parceira

40
10
50
10

10
20
30
40

10
20
20
20
20

250

300

50
50
20

10

Perda de 1k
Perda de 2k
Perda de 3k
Perda de 4k

Folga de 1 /dia

Folga de 2/dias

Avaliação de próstata
Avaliação de mama
Eletrocardiograma

O Igeprev tem parceria com a Power Zone Academia, na Avenida 
Gentil Bittencourt, 1346 - Nazaré (Entre Alcindo Cacela e 14 de 
Março).

Benefícios

Avaliações específicas

Redução de peso

10
20
30
40

Ganho de 1k
Ganho de 2k
Ganho de 3k
Ganho + de 3k

Massa magra

20Saúde bucal

Exames periódicos

Participação em eventos

PÚLICO ALVO
Servidores do Igeprev
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